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Perinteisiltä liikuntapaikoilta löytyy vain osa
nuorten omaehtoisesta liikkumisesta.
Omaehtoinen liikkuminen ulottuu yli niiden rajojen
ja määritysten, joilla liikunta on aikuisjohtoisissa
instituutioissa ollut tapana jäsentää.
Omaehtoisesti liikkumaan lähteminen tarjoaa
nuorelle hänen arkeensa sopivia merkityksellisiä
palasia, usein yhdessäolon ja leikkisyyden
sallivilla paikoilla.

N

uorten omaehtoinen liikkuminen on
haastava ilmiö havaita, tutkia ja ymmär
tää. Sen näyttämöt löytyvät kasvatuksen
ja ohjatun liikunnan ulkopuolelta – ja
juuri siksi jäävät helposti pimentoon. Omaehtoinen
liikkuminen ei asetu valmiiksi muotoiltuihin jär
jestetyn liikunnan tai liikuntapolitiikan lokeroihin
vaan syntyy toisenlaisista lähtökohdista. Toiminnan
alulle
panijoina sekä arvottajina ovat nuoret itse,
mikätekee liikkumisesta ennakoimatonta.
Tutkiva katse on suunnattava laveammalle kuin
etsimään ’liikuntalajeja’ ’liikuntapaikoilta’. Silloin ei
rajauduta löytämään vain sellaista toimintaa, jossa
toistetaan järjestäytyneen liikunnan tunnettuja sisäl
töjä.
Lähtökohtana on syytä pitää, että nuoret eivät ole
vain passiivisia sosiaalistujia vaan myös aktiivisia
osallistujia, jotka voivat toiminnallaan muokata
heitä ympäröivää kulttuuria (Alanen 2009). Siten he
esimerkiksi liikkumisen sisältöjä ja tavoitteita valit
semalla osallistuvat liikuntakulttuurin muutokseen.
Samalla on kuitenkin huomioitava, millaisten rajo
jen sisällä nuoret voivat valintoja tehdä.
Omaehtoisen liikkumisen ilmiön ymmärtämiseksi
on ensin pyrittävä astumaan aikuisten rakentamien
karsinoiden ulkopuolelle ja kuunneltava nuorten
ääntä. Mistä omaehtoisessa liikkumisessa on kyse
nuorille itselleen? Millaisin ehdoin se sopii osaksi
vapaa-ajanviettoa? Entä voisiko sitä jotenkin edistää?
”Ollaan vaan kavereiden kanssa”

Tutkimuksessani haastattelin yläasteikäisiä erilaisis
sa ympäristöissä asuvia ja erilailla liikkuvia tyttöjä
ja poikia. Haastattelut paljastivat, että omaehtoisen
liikkumisen muodot ja paikat määräytyvät suurelta
osin logiikalla, joka poikkeaa liikuntakulttuurin ja
etenkin organisoidun liikunnan tavallisista ajattelu
malleista.
Nuorten omaehtoisen liikkumisen muotoja voi
kuvata listaamalla niitä väljästi liikuntalajeihin poh
jaten. Nuoret lenkkeilivät ja kuljeskelivat, temppuili
vat, laskivat ja kiipeilivät, liikkuivat vedessä, pallo- ja
mailapelien sekä pihapelien ja -leikkien parissa, luis
telivat ja hiihtivät, tekivät lihaskuntoharjoitteita ja
venyttelivät, tanssivat ja retkeilivät sekä harjoittivat
hyötyliikkumista ja joitakin muita liikkumismuotoja
kuten esimerkiksi airsoftin pelaamista.
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Vähintään yhtä olennaista on kuitenkin kertoa lis
tattujen liikkumismuotojen harjoittamisen monen
kirjavista tavoista. Esimerkiksi luistelukentällä
”pyrähdeltiin” samalla musiikkia kuunnellen, jalka
pallokentällä ”potkittiin ylärimaan” välillä istuskel
len ja jutellen, uimahallissa ”lilluttiin” kavereiden
kanssa, ja lenkkeily saattoi olla seikkailua metsäpo
luilla koiran ja kameran kanssa. Huomionarvoista on
myös, että varsinaisen fyysisen aktiivisuuden rooli
vaihteli pääosasta oheistoimintaan. Silmiinpistävän
usein liikuttiin, jos se sopi jonkin tärkeämmän asian
oheen.
Sosiaalisuus on haastattelujen perusteella asia, jos
ta nuorten valinnat pitkälti juontuvat. Silloin nuoret
valitsevat tekemisiä ja sen paikkoja yhdessäolon
vuoksi tai voidakseen vetäytyä tietystä seurasta ja
tiettyjen katseiden alta. Omaehtoinen liikkuminen
on usein spontaanisti keksittyä ajanvietettä, jonka
tulee sopia yhdessäolon muodoksi tietyssä seurassa.
Sen tulee sopia myös paikkaan, mihin on yhdessä
päädytty viettämään aikaa. Esimerkiksi tanssiminen
tai pallon potkiskelu voivat olla oheistoimintaa hen
gailulle kentän laidalla, ja parhaan kaverin kanssa
saa rauhassa jutella, kun kävelee samalla hiljaisia
polkuja pitkin.
Paljon riippuu porukasta myös silloin, kun läh
tökohtana on ajanvietteen keksimisen sijasta halu
harjoittaa tiettyä liikkumismuotoa. Yksinkin liiku
taan, mutta usein sopivien kavereiden ja sisarusten
olemassaolo tai vanhempien liikkumishalu tietyllä
hetkellä ovat edellytyksiä nuoren liikkumiselle.
Asuinalueelta ei aina löydy riittävästi porukkaa
pelaamaan jalkapalloa tai katulätkää, kaverit eivät
ehkä innostukaan illalla pulkkamäkeen, tai isä ei ota
tänään mukaansa kuntosalille. Erilaisessa seurassa
valitaan erilaisia liikkumisen muotoja ja tapoja, ja
usein oikean seuran puuttuessa ei liikkumisessakaan
ole mieltä.
Vapaata, leikkisää

Arjen osa-alueet saavat merkityksiä suhteessa toi
siinsa. Omaehtoisesti liikuttaessa ollaan usein koros
tuneesti poissa institutionaalisen arjen piiristä, viet
tämässä aikaa vapaasti.
Nuorten kertomasta oli helppo löytää rationaa
lisen päämääriin pyrkimisen vastakohtana vapaan
leikkisyyden arvo. Leikki ei sanana välttämättä enää
sovi nuoren suuhun, mutta kun leikin määrittelee
leikkisyyden kokemuksen kautta, kuuluu nuorten
kertomuksissa sen merkitys. Sen elementtejä ovat va
paus, kisailu, vauhti ja vaara, seikkailu sekä luovuus,
ja sen päämäärä sisältyy tekemiseen itsessään. (Mm.
Caillois 1961; Hänninen 2003.) Parhaita ympäristöjä
suurelle osalle liikkumista näyttäisivät olevan sellai
set paikat, jotka sallivat leikkisyyden. Niissä liiku
taan rennosti huvitellen ja tilaa luovastikin käyttäen.
Nuorisokulttuurisiksi liikkumismuodoiksi tai
vaihtoehtoliikuntalajeiksi on kutsuttu lajeja kuten
skeittaus, parkour ja lumilautailu. Ne ovat lähtökoh
diltaan nuorten omaehtoista toimintaa, ja niihin on
liitetty etenkin vapauden, huvin, kavereiden kanssa
yhdessä tekemisen ja liikkumismuodon luovan

soveltamisen arvostus (mm. Harinen 2010). Vaikka
monikaan aineistoni nuorista ei harrastanut mitään
nuorisokulttuurista liikkumismuotoa, ilmeni saman
kaltaista ruumiillisuutta monenlaisissa ympäristöis
sä, kuten uimarannoilla ja -halleissa, trampoliineilla
ja leikkipuiston telineillä sekä pulkkamäissä. Nuo
risokulttuuristen liikkumismuotojen käytäntöjä ja
tavoitteita voi tunnistaa laajalti muussakin nuorten
omaehtoisessa liikkumisessa.
Tavoitteellinen tekeminen on myös osa nuorten
omaehtoista liikkumista. Liikkuminen voi olla har
rastamista itse valittujen suoritus- ja taitotavoittei
den saavuttamiseksi tai pyrkimistä jonkin fyysisen
kunnon osa-alueen kohentamiseen. Nuori saattoi
esimerkiksi harjoitella tiettyä temppua trampoliinil
la monta viikkoa, käydä aamuisilla juoksulenkeillä
tai tehdä vatsalihasliikkeitä yksin omassa huonees
saan. Liikunnan hyödyt eivät ole yläasteikäisillekään
vieraita. On kuitenkin huomionarvoista, että haas
tattelussa kukaan ei yhdistänyt omaehtoista liikku
mistaan terveyteen. Johtopäätöksenä voi esittää, että
terveyden edistäminen liikunnan avulla ei saanut
nuoria liikkeelle omaehtoisesti.

NÄIN TUTKITTIIN

T

utkimuksen kohteena oleva omaehtoinen liikkumi
nen rajattiin organisoimattomaan liikkumiseen, joka
on omasta halusta ja mielenkiinnosta tapahtuvaa.
Koulumatkojen kulkeminen ja koulun välitunnil
la liikkuminen rajattiin pois tarkastelusta. Toimintaa ei rajattu
kuormittavuuden perusteella.
Tutkimusaineisto koottiin yhden kunnan alueelta. Pääaineis
tona olivat 12–16-vuotiaiden nuorten teemahaastattelut (27
yksilö- ja 7 ryhmähaastattelua, 42 haastateltua nuorta). Haas
tatteluja edelsi kysely kahdeksasluokkalaisille (N=114), mikä
tuotti esiymmärrystä sekä mahdollisti liikuntaharrastuneisuu
den sekä asuinalueen yhdyskuntarakenteen suhteen erilaisten
tyttöjen ja poikien löytämisen haastatteluihin. Osa haastatel
luista etsittiin nuorten vapaa-ajan ympäristöistä. Tutkimuk
sessa hyödynnettiin aineistona lisäksi karttoja haastateltujen
nuorten liikkumisen paikoista sekä havainnointia. Aineiston
analysointimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi. Teo
reettisena viitekehyksenä sovellettiin sosiaalisen tilan teoriaa
(Massey 2005).

Onko tilaa – minulle?

Nuorten omaehtoisen liikkumisen paikat olivat
moni
naisia ympäristöjä kotipihasta uimahalliin,
metsäautotiestä pallokenttään ja maantiestä hiekka
monttuun. Niihin kuului moneen erilaiseen toimin
taan tarkoitettuja ja käytettyjä, yksityisiä, puolijulki
sia ja julkisia paikkoja. Varsinaisilta liikuntapaikoilta
löytyy vain osa nuorten omaehtoisesta liikkumisesta.
Kun ohjattujen liikuntaharrastusten paikoiksi
varataan laadukkaita liikuntapaikkoja, vaikka sitten
kauempana asuinympäristöistä, omaehtoisen liikku
misen paikoille ohjaavat puolestaan läheinen sijainti
sekä vapaan tilan löytymisen mahdollisuudet. Koti
piha voi käydä yhtälailla pallokentäksi kuin budola
jin areenaksi, katusählyyn sopii pieni alue kotikadun
asfalttia ja yksi maali, ja läheinen metsäautotie tarjoaa
sopivasti arvaamattoman pulkkamäen. Toiminnassa
näkyy sopeutuminen lähiympäristöön. Liikkumis
into näyttää harvoin laantuvan laadukkaan paikan
puutteeseen.
Haja-asutusalueella asuvien nuorten kertomukset
sisälsivät kiinnostavia kuvauksia omaehtoisuudesta.
Tiukempaan kaupunkitilaan verrattuna he näyttivät
nauttivan riittävän isosta ja normeiltaan väljemmästä
tilasta. Valmiiksi rakennetun toimintaympäristön ja
käytäntöjen puuttuessa on sekä pakko että mahdol
lisuus luoda itse, paikkaa muokaten ja liikkumista
paikkaan soveltaen. On helppo nähdä, että esimer
kiksi pesäpallon pelaaminen maaseudun kotipihassa
palloa rantaveteen lyöden ilmentää omaehtoisempaa
ympäristön käyttöä kuin sama peli kaupungin hiek
katekonurmikentällä. Kun rajoittavia normeja on
vähän, tilaa saa tehdä omaksi. Sitä vastoin liikunta
lajien suorituspaikoiksi funktionalisoitujen paikko
jen normit voivat olla tehokkaita omaehtoisuuden
rajoittimia.
On tärkeää huomata, että erilaisten nuorten
kokemukset liikkumisympäristöistä, jopa samoista

paikoista, poikkeavat toisistaan. Toisin sanoen liik
kumisympäristöt ovat eri ihmisille erilailla merkityk
sellisiä tiloja (ks. Massey 2005). Mikäli nuori kokee
paikan olevan tarkoitettu tai varattuna toisenlaisille
ihmisille tai toiminnalle, hän jää helposti sen ulko
puolelle. Olennainen kysymys nuorten omaehtoisen
toiminnan kannalta onkin, kokeeko nuori itsellään
olevan oikeuden toimintaansa paikassa, jossa hän
haluaisi liikkua.
Niukasti liikkunut nuori ei koe kuuluvansa paik
kaan, jonka näkee itseään taitavampien liikkujien
tilana. Sellaisia olivat aineistossa esimerkiksi monet
pallo- tai mailapelin kentät. Nuoret voivat väistää
lasten tiloiksi merkityksellistyvistä paikoista kuten
leikkipuistoista tai pulkkamäistä. Tyttöjen kokemina
jotkin liikkumisen paikat olivat maskuliinisuuden
tiloja, joita miehet tai pojat läsnä ollessaan hallitse
vat. Sellaisiin viittasi puhe esimerkiksi kuntosalista
ja uimarannan laiturista. Paikkojen voidaan myös
kokea olevan oikeaan porukkaan kuuluvien tois
ten nuorten hallinnassa. Mitä vähemmän nuori on
aiemmin liikkunut, sitä useammin jokin liikkumisen
paikka voi tuntua olevan tarkoitettu toisille, osaavil
le ja oikeaan joukkoon kuuluville.
Toisten tilaan on vaikea astua, sillä samalla altis
taa itsensä ulkopuolisuuden, joskus noloudenkin,
kokemukselle. Ratkaisevaa on usein se, millaista
toimintaa ja millaisia ihmisiä on läsnä samanaikai
sesti. Etuoikeutettujen toisten poissa ollessa tila on
vapaammin käytettävissä.
Neuvottelua aikuisten tilassa

Toistuva teema nuorten puheessa oli aikuisten suh
tautuminen nuorten toimintaan. Nuori pohti oikeut
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taan käyttää jotakin aikuisen hallinnassa olevaa
paikkaa, kertoi aikuisen paheksuneen hänen toimin
taansa, saattoi käyttää jotakin paikkaa mukautuen
aikuisten näkemyksiin tai väistyä liikkumisen pai
kasta.
Nuorten suhde näin ilmenneeseen aikuisten tilal
liseen valtaan oli pääosin kunnioittava. Jos he toi
mivatkin joskus tiloissa epätavanomaisesti, oli toi
minta konflikteja välttelevää. Tällaista oli aineistossa
esimerkiksi seinäpallon pelaaminen työmaakopilla
sekä skeittaus kaupunkiympäristön spoteilla. Nuoret
etsivät toiminnan mahdollisuuksia neuvottelemalla
tilojen sallituista käyttötavoista sekä lainaamalla
tilaahetkeksi käyttöönsä silloin, kun se oli normien
mukaiselta käytöltä vapaa. (Ks. myös Kivijärvi 2014;
Rannikko 2016.)
Nuoret ovat hakeutuneet omaehtoisen toiminnan
ja oleskelun mahdollistaviin paikkoihin kautta his
torian. 2000-luvun nuorille omaehtoisen toiminnan
tiloja on tarjolla niukemmin kuin aiemmille suku
polville. Tämä on ilmeisintä kaupungeissa, joissa
funktionalisoimatonta tilaa on hyvin rajoitetusti.
Omaehtoisuuden tilan voi katsoa rajoittuneen myös
kulttuurisesti: kasvattavan ja ohjatun toiminnan
arvostuksen johdosta nuoria pyritään ohjaamaan
turvallisiin, aikuisten muotoilemiin toimintatiloihin.
Nämä toimintatilat taas eivät useinkaan vastaa sitä,
mitä nuori omaehtoiselta vapaa-ajanvietolta hakee.
Omaehtoisesti liikkeelle lähtemisen edellytys on,
että toiminta tarjoaa nuorelle hänen arkensa koko
naisuuteen sopivia, merkityksellisiä palasia. Haastat
telujen perusteella nämä palaset löytyvät ennemmin
yhdessäolon ja leikkisyyden sallivilta kuin hyödylli
sen liikunnan suorittamiseen ohjaavilta paikoilta.
Nuorilla on mahdollisuus valita liikkumisen paik
koja ja muotoja niissä rajoissa, joita heidän ympä
ristönsä asettaa. Liikkumisen tärkeäksi ehdoksi voi
muotoilla, että nuoren lähiympäristöstä löytyy paik
ka, jossa on tilaa nuoren tavalle liikkua. Omaehtoisen
toiminnan edistämiseksi olisi tärkeää tarjota liikku
matilaa (ks. myös Paju & Berg 2013) sekä fyysisesti,
sosiaalisesti että kulttuurisesti. Tarvitaan paikkoja,
joita nuori saa käyttää soveltaen liikkumismuotoja
tarkoitusta ja tilannetta vastaaviksi. Erilaisille nuoril
le merkityksellisen liikkumisen mahdollistamiseksi
olisi tarjottava vapaata toimintatilaa monenlaiselle
omin ehdoin toteutetulle liikkumiselle.

Nuorten ääni kuuluviin

L

iikunta- ja vapaa-aikapoliittiseen päätöksentekoon tarvi
taan perusteltua tutkittua tietoa. Yhteiskunnallisista ilmi
öistä tulee tuottaa tietoa uusista näkökulmista. Lasten ja
nuorten liikkumisen ilmiöiden tutkiminen on erityisen
haastavaa, sillä heidän toimintaympäristönsä muuttuvat nopeasti.
Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksen ulkokohtaisuus on
merkinnyt sitä, että kohderyhmää on tutkittu kuulematta heidän
ääntään. On lähdetty liikkeelle aikuisten tavoista jäsentää ilmiöitä,
vaikka tavoitteena olisikin ollut ymmärtää lasten ja nuorten elämis
maailmoja.
Nuorten äänten kuuntelu antoi tässä tutkimuksessa mahdolli
suuden tehdä tulkintoja omaehtoisesta liikkumisesta nuorten koke
musmaailmoista lähtien. Vastaan tuli havaintoja, jotka olennaisesti
valaisevat, osin jopa kyseenalaistavat, aiempaa tutkimustietoa.
Tulkinta oli selvä: omaehtoinen liikkuminen ulottuu yli rajojen ja
määritysten, joilla liikunta on aikuisjohtoisissa instituutioissa ollut
tapana jäsentää.
Liikuntalajien ja liikuntapaikkojen luetteloihin sijoittamalla
kuvataan todenmukaisesti vain pientä osaa liikkumisesta. Valmiilta
listoilta rastitetut liikunnan merkitykset voivat selittää vain osittain
sitä, miten liikkumisen mielekkyys arjen tilanteissa muotoutuu.
Valmiiksi määritetyt liikunnan maailmat vastaavat vain osittain
nuorten merkityksenantoja – ja sen sijaan sulkevat helposti ulko
puolelle juuri niitä, joiden liikuntaa pyrimme edistämään. Aikuisen
liikunnanedistäjän tehtävistä tärkeimpiin kuuluukin olla arvotta
matta tekemisiä vain omasta näkökulmastaan käsin ja antaa nuor
ten itse määrittää, miten ja missä liikkuminen voi antaa jotakin
heille tärkeää.
Lasten ja nuorten liikkumisen ilmiöiden nopea muutos ja enna
koimattomuus edellyttävät jatkuvaa tutkimusta erilaisin mene
telmin ja aineistoin. Etenkin liikunnan nuorisotutkimuksessa
tarvitaan lisää tietoa nuorista aitoina subjekteina, jotka toimivat ja
merkityksellistävät omista lähtökohdistaan. Nuorten lähtökohtien
tuominen tiettäviksi edistää heidän liikuntakäyttäytymisensä ja
vapaa-ajan valintojensa ymmärtämistä. Valintojen voi ajatella kerto
van siitä, mihin suuntaan nuoret liikuntakulttuuria veisivät, jotta se
tarjoaisi heidän sukupolvelleen mielekkäitä osallistumisen kenttiä.
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